
COMISSÃO PRÓPRIA DA AVALIAÇÃO – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação do IFPB está instituída através da Portaria n° 

2049/2015-Reitoria e suas atividades estão previstas em regulamento aprovado pelo 

Conselho Superior (Resolução n° 241, de 17 de dezembro de 2015). A CPA vem 

promovendo a evolução do processo de avaliação, com a ampliação da participação da 

comunidade acadêmica, o desenvolvimento dos instrumentos de avaliação e dos 

mecanismos de divulgação dos resultados das avaliações. Assim, com base nas 

orientações constantes na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014, o atual 

projeto de avaliação contempla o uso de instrumentos de consulta à comunidade 

acadêmica, considerando os cinco eixos, abrangendo as dimensões definidas pelos 

documentos do SINAES, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, 

disponibilizados para todos os segmentos via internet, por meio de uma plataforma 

eletrônica, acessado através do endereço www.avaliacao.ifpb.edu.br.  

O acompanhamento contínuo destes resultados, com o objetivo de identificar as 

deficiências apontadas nos relatórios e verificar as ações de superação propostas e 

implantadas pelos cursos avaliados, é realizado por meios de formulários específicos, 

garantindo que os cursos se apropriem dos resultados das avaliações anteriores. Para 

destacar a relevância da autoavaliação na IES e garantir a participação de todos os 

atores envolvidos no processo de avaliação, a CPA conta com os seguintes canais de 

comunicação e divulgação: telefone (083 3612-9714), e-mail (cpa@ifpb.edu.br e 

avaliação@ifpb.edu.br), página da comissão no portal da instituição 

(www.ifpb.edu.br/cpa), redes sociais e murais.  

O processo de sensibilização compreende as ações de divulgação e orientação 

sobre a execução e participação de cada seguimento no processo de avaliação, com a 

utilização das seguintes estratégias: reuniões com dirigentes e coordenadores de curso, 

cartazes informativos, publicação na página e redes sociais oficiais da instituição, assim 

como o envio de mensagens eletrônicas. Os resultados e análises dos processos de 

avaliação, bem como a proposição de ações de superação são consolidados nos 

relatórios de autoavalição, e após serem discutidos junto aos gestores da instituição e 

a comunidade acadêmica, são publicizados para todos os agentes envolvidos no 

processo de avaliação, assim como postados no e-MEC, em cumprimento à legislação 

vigente.  

Os relatórios de interna, realizado pela CPA, e os relatórios de avaliação externa, 

realizados pelo SINAES, estão disponíveis através da página da comissão no portal da 



instituição (www.ifpb.edu.br/cpa) e no Portal da Transparência 

(www.ifpb.edu.br/transparencia). 

 


